The eDisciple

De eDiscipel

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Why did Yeshua choose twelve disciples? Why
twelve? And what makes them special?

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Waarom koos Yeshua twaalf discipelen? Waarom
twaalf? En wat maakt hen bijzonder?

Choosing the Twelve Disciples

De Twaalf Discipelen kiezen

This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson
enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around the
world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish
perspective. Every week Club members encounter Yeshua of
Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context.

Dit onderwijs is overgenomen uit de ''Jezus, Mijn Rabbijn'' les die
duizenden studenten in Torah Clubs over de hele wereld hebben
gehad. Een studie in de Evangeliën vanuit een Messiaans-Joods
perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua
van Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context.

Yeshua went up into the quiet hills along the north
shore of the Galilee to spend the entire night alone
in prayer. He sought His Father’s counsel on some
difficult decisions. From among the dozens of men
who had committed to follow Him as disciples, He
wanted to choose twelve. He spent the entire night
standing before God in prayer, speaking to the
Father about each individual man, and seeking the
Father’s wisdom (Luke 6:12).
Why did the Master choose twelve? In the Torah,
the LORD tells Moses, “Send out for yourself
men” (Numbers 13:2). The LORD tells him to
send one man for each tribe to spy out the land.
Rabbinic literature refers to the spies sent into
the land as apostles. The Messiah, the prophet
like unto Moses, selected twelve men—
representing all twelve tribes of Israel—as His
apostles. He appointed the Twelve as His
representatives and He gave them the authority
of His name—the authority to teach in His name
and the authority to heal diseases and cast out
demons.
He wanted twelve to represent the twelve tribes
of Israel. He had the restoration of the nation in
view. That is not to suggest that the twelve
disciples came from each of the twelve tribes. Two
sets of brothers and a possible father-son
relationship among the twelve eliminate the
possibility that each disciple belonged to a
different tribe.
He had many disciples, many followers, but He
would choose only twelve to constitute the inner
core of students. The choice could not be
arbitrary. The selections He made had to be the
Father’s selections. When the morning came, He
returned to Capernaum where He found the

Yeshua ging naar de stille heuvels langs de noordkust
van Galilea om de hele nacht alleen door te brengen
in gebed. Hij zocht de raad van zijn Vader over enkele
moeilijke beslissingen. Uit de tientallen mannen die
hadden toegezegd Hem als discipelen te volgen,
wilde Hij er twaalf kiezen. Hij bracht de hele nacht
door in gebed voor God, sprak met de Vader over
elke man afzonderlijk en zocht de wijsheid van de
Vader (Lucas 6:12).
Waarom koos de Meester er twaalf? In de Torah zegt
de HEER tegen Mozes: "Zend voor uzelf mannen uit"
(Numeri 13:2). De HEERE zegt hem om voor elke stam
één man te sturen om het land te bespioneren.
Rabbijnse literatuur verwijst naar de verspieders die
het land in werden gestuurd als apostelen. De Messias,
de profeet zoals Mozes, koos twaalf mannen - die alle
twaalf stammen van Israël vertegenwoordigden - als
Zijn apostelen. Hij stelde de Twaalf aan als Zijn
vertegenwoordigers en Hij gaf hun het gezag van Zijn
naam - het gezag om in Zijn naam te onderwijzen en
het gezag om ziekten te genezen en demonen uit te
drijven.
Hij wilde dat twaalf de twaalf stammen van Israël
zouden vertegenwoordigen. Hij had het herstel van
de natie op het oog. Dat wil niet zeggen dat de
twaalf discipelen uit elk van de twaalf stammen
kwamen. Twee groepen broers en een mogelijke
vader-zoon relatie tussen de twaalf sluiten de
mogelijkheid uit dat elke discipel tot een andere
stam behoorde.
Hij had vele discipelen, vele volgelingen, maar Hij
zou er slechts twaalf kiezen om de binnenste kern
van leerlingen te vormen. De keuze kon niet
willekeurig zijn. De selecties die Hij maakte moesten
de selecties van de Vader zijn. Toen de morgen
aanbrak, keerde Hij terug naar Kapernaüm waar Hij
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disciples awaiting Him. He “summoned those
whom He Himself wanted, and they came to Him”
(Mark 3:13). “He called His disciples to Him and
chose twelve of them,
em, whom He also named as
apostles” (Luke 6:13).
Yeshua called the Twelve “to be with Him,”
implying full-time
time service and discipleship. He
commissioned them to preach His message of
repentance and the imminence of the
kingdom. He granted them special,
supernatural
ernatural authority akin to that which He
Himself exercised. In another passage, He
instructs the Twelve to “heal the sick, raise the
dead, cleanse the lepers, cast out demons”
(Matthew 10:8). The Twelve uniquely represent
Yeshua and His mission. It often goes
unnoticed that He did not invest all of His
disciples with the same mission, nor did He
confer upon all of them the same authority. As
His agents, the Twelve stood in a class above
the other disciples of Yeshua, and they wielded
authority and power nott considered typical of
all followers of Yeshua. Not every disciple of
Yeshua should expect to wield power and
authority equivalent to that of the Twelve.

de discipelen vond die op Hem
em wachtten. Hij "riep
hen die Hij zelf wilde hebben, en zij kwamen tot
Hem" (Marcus 3:13). "Hij riep zijn discipelen tot zich
en koos er twaalf uit, die Hij ook tot apostelen
benoemde" (Lucas 6:13).
Yeshua riep de Twaalf "om bij Hem te zijn," wat
voltijdsee dienst en discipelschap inhield. Hij droeg
hen op om Zijn boodschap van bekering en de
nabijheid van het koninkrijk te verkondigen. Hij gaf
hun speciale, bovennatuurlijke autoriteit, verwant
aan die welke Hijzelf uitoefende. In een andere
passage draagt Hij de Twaalf op "de zieken te
genezen, de doden op te wekken, de melaatsen te
reinigen, demonen uit te drijven" (Mattheüs 10:8).
De Twaalf vertegenwoordigen op unieke wijze
Yeshua en Zijn missie. Het wordt vaak over het
hoofd gezien dat Hij niet al Zijn discipelen
d
dezelfde
missie gaf, noch gaf Hij hen allemaal dezelfde
autoriteit. Als Zijn vertegenwoordigers, stonden de
Twaalf in een klasse boven de andere discipelen van
Yeshua, en zij hanteerden autoriteit en macht die
niet als kenmerkend wordt beschouwd voor alle
volgelingen van Yeshua. Niet iedere discipel van
Yeshua moet verwachten om macht en gezag uit te
oefenen gelijk aan dat van de Twaalf.
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